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ÅRSMØTE 09. MARS
Årsmøte vert avholdt tirsdag 09. mars kl 19.30
på Julebygda Grendahus.
Programmet for kvelden er årsmøtesaker. I
tillegg kommer Terje Wester fra Fatland Jæren
og har et faglig innlegg for oss.

NORGES STØRSTE
DEMONSTRASJON AV GJØDSELUTSTYR 27. MARS PÅ ORRE
Lørdag 27. Mars kl. 10:00 vert Norges største
demonstrasjon av gjødselutstyr avholdt på
Orre (like ved Friluftshuset).
Det vil bli demonstrert utstyr som: Røreutstyr,
pumper, fanespredere, stripenedleggere,
stripenedfellere, slepeslangeutstyr og
tørrgjødselvogner. Etter demonstrasjonen vert
det servert grillmat. For info og veibeskrivelse
– gå inn på www.forumku.no

Dersom du har problem med kraftfòret kan du
ta kontakt med Erling Søyland på tlf:
908 26 618.

SAMARBEID MED KLEPP
REKNESKAPSLAG
Vi har inngått et samarbeid med Klepp
Rekneskapslag på Særheim. De skal føre
rekneskapen vår og utføre sekretærtenester
for Styret. Dette vil vera med på å lette
arbeidet for styremedlemene, samtidig som vi
håper at vi gjennom dette samarbeidet kan
styrke servicen overfor medlemmene.
En av grunnene til at vi valgte å gå til Klepp er
erfaring fra deres arbeid innen rådgiving og
tjenesteytelser for offensive og utviklingsorienterte melkeproduksjonsbruk. Dei har
også under gjennomføring et prosjekt der
målet er å etablera et eget fagmiljø innen
driftsøkonomi, bedriftsrådgiving og strategi.
Dette er et arbeid som vi trur kan være til stor
nytte for våre medlemmer.
Kontaktpersonene våre i Rekneskapslaget er
Gro Mabel Anda og Åge Bryne.

TEMADAG 6. MAI ‐
”ØKONOMISKE UTFORDRINGER I
MELKEPRODUKSJONEN”

KRAFTFÒRAVTALE MED
FELLESKJØPET OG FISKÅ MØLLE
Det er inngått en kraftfòravtale mellom Forum
Ku og Fiskå Mølle og Felleskjøpet. Det vil bli
informert mer om avtalen på årsmøte.

Bart van Gool og representant fra Klepp
Rekneskapslag kommer.
Stikkord for møte:
”Viktige faktorer for å oppnå god økonomi i
melkeproduksjonen” – som forgrunnlag,
ytelsesnivå, påsett av ungdyr, mekaniserings‐
kostnader, kvotekjøp, investeringar i nybygg
osv, osv.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om
møte i neste Info‐skriv.

